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Leia: 

Paixão Nacional 

 

O futebol é sem dúvida alguma o esporte mais popular do planeta. Não há nenhum outro 

esporte que esteja tão divulgado e que seja praticado da mesma maneira ao redor do mundo. O 

futebol é praticado em todos os países, nos cinco continentes do globo.  

No Brasil, os registros oficiais mostram que o futebol começou a ser praticado em 1894, no 

estado de São Paulo, ______________ por Charles Miller, que, ao retornar da Inglaterra, onde 

fora estudar, trouxe as primeiras bolas, uniformes e chuteiras. Em poucos anos, nasceu entre o 

povo brasileiro a paixão pela bola e a difusão do futebol ocorreu de forma ampla.  

Inicialmente, esse esporte só era praticado por pessoas de classes mais abastadas, mas a 

popularização rápida do futebol em várias regiões do país fez com que esse esporte começasse a 

ser praticado pelas camadas mais pobres da população. Assim, o futebol começou a ser jogado 

de forma aberta e espontânea em todas as localidades do Brasil. 

 

Disponível em: <http://recantodasletras.uol.br>. 

 

Questão 1 – Registra-se a presença de um particípio na frase: 

(     ) “[...] onde fora estudar, trouxe as primeiras bolas, uniformes e chuteiras.” 
(     ) “[...] o povo brasileiro a paixão pela bola e a difusão do futebol ocorreu de forma [...]” 
(     ) “[...] o futebol começou a ser jogado de forma aberta e espontânea em todas [...]” 
 

Questão 2 – Aponte o sujeito do particípio presente na frase assinalada acima: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 – Releia com atenção o segundo período. Em seguida, identifique os particípios que 

formam locuções verbais nessa parte do texto: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 – Assinale o particípio que completa corretamente a lacuna no texto: 

(     ) “trago” 
(     ) “trazido” 
(     ) “trago” ou “trazido” 
 

Questão 5 – Reescreva a oração a seguir, empregando o particípio do verbo “inventar”: 
 

Os ingleses inventaram o futebol. 

 

______________________________________________________________________________ 

 


